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100% controle verzekeringsplicht auto van start
Elke auto die op de openbare weg rijdt of geparkeerd staat moet ten minste door de eigenaar
verzekerd worden tegen wettelijke aansprakelijkheid. Op dit moment rijden er maar liefst
250.000 auto’s onverzekerd op de weg! Dankzij wijziging van de wet kan de Rijksdienst voor
het Wegverkeer, RDW, de eigenaren van deze auto’s nu rechtstreeks benaderen en een
boete opleggen zonder dat hiervoor een strafrechtelijke procedure hoeft te worden opgestart.
Alle eigenaren onverzekerde auto’s worden benaderd
Vanaf oktober gaat de RDW alle eigenaren van auto’s zonder een geldige verzekering
schriftelijk benaderen. De eigenaren worden er op gewezen dat ze strafbaar zijn en een
forse boete kunnen krijgen als ze niet alsnog zorgdragen voor een verzekering of aan
kunnen tonen dat ze wel degelijk verzekerd zijn.
Nog niet verzekerd? Dan direct alsnog doen!
Heeft u wel een auto maar is deze niet verzekerd? Besef dan dat u grote risico’s loopt.
Wanneer u met de auto een ongeval krijgt, kunt u aansprakelijk zijn voor de schade. En die
schade kan hoog oplopen. Omdat u geen verzekering heeft, kan deze financiële claim u
jarenlang blijven achtervolgen.
U weet nu dat u binnenkort de brief van de RDW zult ontvangen. U weet nu dat u dus alsnog
een verzekering moet sluiten om niet ook nog eens een boete te krijgen …
Wel verzekerd en toch een brief?
250.000 brieven verzenden. Dat is niet niets. Natuurlijk gaat er dan wel eens iets fout. Zou
maar in 1% van de gevallen een fout wordt gemaakt, dan betekent dit dat maar liefst 2.500
mensen een brief van de RDW krijgen terwijl ze keurig verzekerd zijn. Overkomt u dit? Neem
dan direct contact op met ons kantoor. Als wij de verzekering voor u hebben verzorgd, dan
zorgen wij ervoor dat de juiste gegevens bij het RDW komen.
Dringend advies: Wordt u ten onrechte aangeschreven reageer dan snel!
Vragen?
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons kantoor op.
Wij zijn u tenslotte graag van dienst!

